
Fur Havneforening 

Bestyrelsesmøde 
10 april, 2017 

Møde nr. 26 
Sted: Sejlerstuen, Fur havn. 

  
Mødedeltagere: Kurt Kæseler KK, Henning Jacobsen HJ, Jørgen Sørensen JS Niels Harborg NH, 

Niels Ekstrand, Flemming Johannesen FJ og Henning Funder Jeppesen HFJ,   

Fraværende: Ivar Poulsen. IP, Anders Pedersen AP. 

Forkortelser. FH/Fur Havneforening. SK/Skive kommune.  

Dagsorden: 

1. Konstituering.  

2. Status på udekøkken.  

3. Status på udlejning af faste pladser. 

4. Spærring af sand ved vestbroen. 

5. Opstart af sæson 2017 

6 Næste møde.  

7. Evt. 

 

Ad. pkt. 1 

 

KK bød FJ velkommen.  

Bestyrelsen konstituerede sig som følger.  

Formand  Kurt Kæseler. 

Næstformand Ivar Poulsen 

Sekretær Henning Funder Jeppesen 

Kasserer Kurt Kæseler. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Vi har fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen og Landsbypuljen på et beløb, så vi nu kan sætte byggeriet i 

gang.  

Byggetilladelsen er også i hus. 

HJ kontakter entreprenøren med henblik på et opstartsmøde.  

Vi forventer at byggeriet kan stå klar først i juni.  

KK kontakter Codan for at høre om der kan være ting vi skal tage højde for pga. at det er 3 ejere der 

sammenbygger.  Udekøkkenet/tilbygningen er Havneforeningens, som bygges sammen med en 

bygning som vi ikke ejer, men som SK har lejet. Sejlerstuen er ejet af SK. 

 

 

Ad. pkt. 3 

 

Vi har 86 fastliggere. Der er 3 som har fået tilsendt kontrakter, så vi nærmer os 90 fastliggere.  

KK gennemgik gæstesejlere og forbrug til dato. 

Kutteren der er sunket ved Molerkajen. HF vil være behjælpelig med hævningen, men ejeren af 

kutteren skal stå for det økonomiske.  

 

Ad. pkt. 4  

 

NH afkorter stolperne snarest, så de har samme højde.   

 



 

 

Ad. pkt. 5 

 

Der er indkøbt 3 grill af samme type som sidste år. 

Slidlaget på havnekajen er lovet færdig inden sæsonstart 2017. KK kordinerer vedr. hvide striber langs 

kajen.  

Vi havde en drøftelse ang. autocampere på havneområdet.  

Vi blev enige om at etablere 3 til 5 pladser fra tankanlægget og mod vest. Dette vil være en løsning 

der kan laves for et mindre beløb og vi kan herefter vurdere behovet ud fra dette i 2018. 

KK undersøger om der skal tilladelser til dette. 

HFJ undersøger andre muligheder fremadrettet. 

 

Ad. pkt. 6 

 

Næstemøde den 15/5 kl. 19.00 i sejlerstuen. 

 

Ad. pkt. 7 

 

HF har besluttet, at dem der kan, mødes hver fredag kl. 10.00 til et kort møde hvor vi ser på løst og 

fast og tager beslutninger hvis sådanne kræves.  

JS finder en løsning og pris på afskærmning, på terrassen ved den gamle flydebro, så der skærmes for 

vinden. 

Toilettet ved vaskemaskinen tilstopper. JS finder en løsning, event skal hele kloak systemet 

gennemspules. 

 

 

M.v.h.   Henning Funder Jeppesen Telf. 41107791 

 

 


